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Gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van 16 december
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Aanwezig

Kathleen Ghyselinck, Voorzitter gemeenteraad
Vincent Van Peteghem, Burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck,
Schepenen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn,
Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur

Verontschuldigd
Afwezig

/
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Openbare vergadering

Retributiereg lement Pintefeest
De gemeenteraad'

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is nodig omdat het huidige vervalt op datum van 3L
december 20t9. De standaard artikels in verband met de ingangstermijn van het nieuwe
reglement en het opheffen van de oude reglementen zijn opgenomen en vermits het een
retributiereglement is, dient in een artikel ook de verwijzing naar het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen van 29
april 2019 worden opgenomen

Hogere regelgeving

.
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de ¡nvordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20L7 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 20L9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit
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Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 19 rnei 2Ot4 waarbij het retributiereglement voor
retributiereglement voor standplaatsen op het jaarlijkse Pintefeest wordt goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij het retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en haar latere wijzigingen
wordt goedgekeurd

.

Plaats in meerjarenplan en budget

.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel

1.
Het reglement, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2020 en
eindigt op 31 december 2025.
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Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeênkomstig het decreet over het lokaal bestuur
Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen d¡recteur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
Voor gel ij kvormig afsch rift
De Pinte, IB/L2/20L9

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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Artikel

Retributiereglement voor sta ndplaatsen
op het jaarlijkse Pintefeest

1

Er wordt een retributie gevestigd ten laste van elke deelnemer die voor de-uitoefening*
van zijn handel of beroep een standplaats inneemt tijdens de Pintefeesten,
op openbare plaatsen of op gemeentewegen.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd zodra de standplaats wordt aangevraagd

Artikel

3

De retributie bedraagt:

- stand met drank

-

stand zonder drank
rommelmarkt
lid van GROS

5 euro/lopende meter
3 euro/lopende meter
1 euro/lopende meter
gratis

Artikel4
Bij niet-tijdige betaling behoudt het bestuur het recht om de plaats aan een andere
aanvrager te geven.

Artikel

5

Bij niet-betaling van de deelnemersbijdrage mag geen standplaats worden ingenomen,

Artikel 6
De reeds gestorte deelnemersbijdrage is niet terugvorderbaar.

Artikel

7

Bij gebrek aan betaling in der minne, worden bovenstaande retributies ingevorderd
conform het besluit van de geméenteraad van 29 april 2019' Retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen'en haar latere wijzigingen.

Artikel 8
Dit reglement heeft uitwerking vanaf L/L/2020 tot 3L./L2/2025. Alle voorgaande
reglementen met betrekking tot de retributie voor standplaatsen op het jaarlijkse Pintefeest
worden opgeheven

Goedgekeurd op de gemeenteraad van t6/L2/20L9

